Organizace a kritéria přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), § 60, odst.1, ve znění pozdějších předpisů, ředitel Hotelové
školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník vyhlašuje první kolo jednotné
přijímací zkoušky řízení včetně maximálního počtu přijímaných uchazečů pro následující
obory:

 65-42-M/01 Hotelnictví – denní

60

(ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch)

 63-41-M/02 Obchodní akademie - denní

30

(ŠVP: Obchodní akademie pro zahraniční obchod)

 65-42-M/01 Hotelnictví – dálkové

15

(ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch)

Termíny konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky :
První kolo-první termín:
12.4.2021
První kolo-druhý termín:
13.4.2021
Náhradní termín k prvnímu termínu:
13.5.2021
1. Všeobecná kritéria pro přijetí :
 Hodnocení výsledků jednotné zkoušky, která se skládá z písemného testu vzdělávacích
oborů český jazyk a literatura a matematika. Maximální počet získaných bodů je
100 (max. 50 bodů z českého jazyka a literatury a max. 50 bodů z matematiky).
Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z celkového možného počtu
bodů alespoň 10%, tj. alespoň 10 bodů. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich
distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV).
 Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (pouze pro
studijní obor Hotelnictví – denní).
 Uchazeč nesmí být hodnocen v posledním ročníku ZŠ známkou – nedostatečný.

Každý uchazeč může konat přijímací zkoušku ve dvou termínech. Započítává se lepší
výsledek z každého testu. Pokud se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky
v prvním nebo druhém termínu, může se do tří dnů omluvit řediteli školy, ve které měl konat
zkoušku. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude zkoušku konat v náhradním
termínu.

2. Další opatření k přijímacím zkouškám:
Na základě odůvodnění k opatření obecné povahy ze dne 5.ledna 2021 čj. MSMT43073/2020-3, rozhodne ředitel školy nejpozději do 8. března 2021 o nekonání jednotné
přijímací zkoušky pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem
školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy
vzdělávání nebo je tomu roven. Toto rozhodnutí bude do stanoveného termínu uveřejněno
na webových stránkách školy.

3.Přihlášky:
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč (zákonný zástupce) řediteli střední
školy. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášky na dvě školy. Uchazeči
použijí formulář přihlášky, který jim vydá ZŠ, resp. je zveřejněn na www.cermat.cz a
www.msmt.cz (formulář musí být vytištěn oboustranně). Uchazeč uvede na přihlášce max.
dvě školy (vyplnit jednu přihlášku, zkopírovat a poté podepsat). Může poslat obě přihlášky na
jednu školu, v případě, že se hlásí na dva odlišné obory. Pokud má žák doporučení školského
poradenského zařízení (ŠPZ), musí doložit k přihláškám. V prvním termínu se jednotná
zkouška koná ve škole, kterou uchazeč uvedl v přihlášce jako první v pořadí. Ve druhém
termínu se koná ve škole, kterou uchazeč uvedl v přihlášce jako druhou v pořadí. Pozvánku
obdržíte poštou od ředitele školy nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.
Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře nebo černě píšící propisovací tužka
(nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací
potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální
tabulky jsou zakázané.

Termín odevzdání přihlášky (na 1. a 2. školu) - do 1. března 2021.
4. Rozhodnutí o přijetí:
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po
zpřístupnění hodnocení uchazeče CZVV a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení každého uchazeče na veřejně přístupném
místě ve škole (hlavní vchod) a na webových stránkách školy www.hotelovkajes.cz. Seznam
přijatých uchazečů zveřejní škola 28.- 30.dubna 2021.
Rozhodnutí o zájmu přijatého uchazeče o studium je nutné potvrdit odevzdáním
zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení
zveřejněn. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i jeho zákonným zástupcem.
Neodevzdá-li přijatý uchazeč zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění
seznamu přijatých uchazečů – zanikají účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek nelze
vzít zpět, výjimkou je pouze vyhovění odvolání na jiné škole. Zápisový lístek nebude
předkládat uchazeč o dálkové studium – Hotelnictví.

5. Rozhodnutí o nepřijetí:
Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeč poštou do vlastních rukou a může si podat odvolání
do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na
poště 5 pracovních dnů, po této lhůtě se považuje za doručené).
Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy, pokud nebude naplněn stav žáků.
Termíny budou uveřejněny na webových stránkách školy.
Případné dotazy zodpoví – Mgr. Jarmila Koryťáková – ZŘ; mobil: 602 686 443.
V Jeseníku dne 14.1.2021
Mgr. Petr Procházka, ředitel

